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EL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS (2)  

Continuem exposant el significat del sagrament de la Unció dels malalts i, 

avui, ens fixarem en algunes aspectes concrets.  

Qui són els destinataris d’aquest sagrament? (a qui cal donar la 

Unció dels malalts?) 

La resposta  a aquesta pregunta la trobem en el «Ritual de la Unció i cura 

pastoral dels malalts» (el llibre que explica el significat d’aquest sagrament i 

com s’ha de celebrar), i també la trobem en el Catecisme de l’Església 

Catòlica. En el Ritual llegim això:  

- «En la carta de sant Jaume es diu que la Unció s’ha de donar als 

malalts, perquè els alleugi i els salvi dels seus mals. Per aquest motiu 

aquesta Santa Unció s’ha de conferir amb el màxim interès i 

diligència als fidels que estan en perill per raó de malaltia o 

ancianitat. 

- Aquest sagrament es pot repetir, si el malalt es refà després d’haver-

lo rebut,  o si, en el curs de la mateixa malaltia, augmenta greument 

el perill. 

- Abans d’una operació quirúrgica, la Santa Unció es pot administrar al 

malalt sempre que la causa de l’operació sigui una malaltia perillosa. 

- La santa Unció es pot administrar als ancians, debilitats per la 

vellesa, encara que no sofreixin una malaltia greu. 

- També es pot administrar als nens, quan ja són capaços de 

comprendre el sentit d’aquest sagrament».     

Aquest sagrament, diu el Ritual, «es pot donar a aquells malalts que, 

havent perdut el coneixement o l’ús de la raó, hom pot suposar 

raonablement que l’haurien demanat, com a creients que són, si tinguessin 

l’ús de les seves facultats mentals».  

I una anotació important: «Si el malalt ja és mort, el prevere (el mossèn) 

ha d’encomanar-lo a Déu, perquè li perdoni els pecats i l’admeti al seu 

Regne; no ha d’administrar-li la Santa Unció. Si dubta de si és mort, la hi 

pot administrar sota condició». Els morts, doncs, no són mai els destinataris 

del sagrament de la Santa Unció.   

Qui és el ministre d’aquest sagrament? 

Únicament els sacerdots (bisbes i preveres) són els ministres de la Unció 

dels malalts.  



Els mossens, amb l’ajut dels laics i religiosos, han de preparar diligentment 

els malalts i els qui els acompanyen a rebre el sagrament de la Unció.   

La celebració de la Unció dels malalts 

És molt aconsellable, almenys alguna vegada a l’any, i sempre que sigui 

possible, la celebració comunitària i col·lectiva, si hi ha diversos malalts 

capaços de traslladar-se a un mateix lloc. «Tals celebracions -subratlla el 

Ritual- ben organitzades, valdrien per molts sermons, amb vista al canvi de 

mentalitat que hom desitja» 

La Unció es confereix al malalt, tot ungint-lo en el front i a les mans.  

L’ordre de la celebració 

Ritus inicials (salutació, acte penitencial); Litúrgia de la Paraula: 

Proclamació de la Paraula de Déu i homilia; Litúrgia del sagrament de la 

Unció: lletania, imposició de les mans i Santa Unció, pregària universal; 

Litúrgia de l’Eucaristia;  Conclusió.  

El dia vinent continuarem i hi posarem punt final. 

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 29: per un difunt de la parròquia; 

dissabte, dia 31: per Florenci Busquets i Burniol, difunt; diumenge, dia 1 de juny: 

pel poble de Viladrau.   

APLEC DE L’EROLA: Avui celebrarem l’aplec de l’Erola. La missa serà a les 12 del 

migdia i la presidirà el P. Raimon Algueró, S.I., com cada any.  

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA UNCIÓ DELS MALALTS: Recordem que 

dijous, dia 29 de maig, a les 19,30 (a 2/4 de 8 del vespre) celebrarem la Santa 

Unció.  Tothom pot participar a la celebració, encara que no tingui previst rebre la 

Santa Unció.  

INFORMACIONS  

AMONESTACIONS: Anunciem, en segona amonestació que, en Xavier Clos i Calm, 

de Viladrau i l’Elisabet Palau i Tort, de Vic, tenen previst casar-se a l’església 

parroquial d’Espinelves el dia 14 de juny del 2014. L’enhorabona.  

EXCURSIÓ PARROQUIAL: Serà, si Déu vol, el dilluns, dia 16 de juny. Anirem a 

les Fonts del Llobregat, al santuari de Montgrony i a  Gombrèn. El preu de l’autocar 

serà de 15,00 euros. El preu del dinar, que serà a Montgrony, encara no el sabem. Ja  

comença a haver gent apuntada. Tenim 22 places disponibles. Es veu que un autocar 

més gran no pot pujar a Montgrony.   



 

 

 


